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PoststedPostnr. E-postadresse

Telefon

Navn Fødselsnummer (11 siffer)

Adresse

Det skal betales bevillingsgebyr til kommunen, ref. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk kap. 6  

3. Skjenkeansvarlig og stedfortreder (må være fylt 20 år)

1. Bevillingssøker

Søknaden gjelder

(jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27)

Søknad om skjenkebevilling 
for en bestemt anledning

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet?  (jf. alkoholforskriften kap. 8) Ja Nei

Adresse

F.nr. (11 siffer) /Org.nr. (9 siffer)Navn

Telefon

E-postadresse

2. Kontaktperson (gjelder dersom søker er et firma, forening e.l.)

Postnr. Poststed

Bostedsadresse

Eier / utleiers navn

Telefon

E-postadressePostnr. Poststed

Adresse

Stedets navn

Telefon

Postnr. Poststed

Adresse

PoststedPostnr. E-postadresse

Mobilnr.

Navn på skjenkeansvarlig Fødselsnummer (11 siffer)

Bostedsadresse

PoststedPostnr. E-postadresse

Mobilnr.

Navn på stedfortreder Fødselsnummer (11 siffer)

4. Arrangementsstedet

F.nr. (11 siffer) /Orgnr. (9 siffer)

Bevilling for én bestemt anledning, for deltakere i åpent arrangement  (alkhl. § 1-6)

Ambulerende bevilling, til deltakere i lukket arrangement (alkhl. § 4-5)

Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til skjenkestedets størrelse.



Nr. 702434e   Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo   2-2014 PDF  Side 2 av 2

Sted, dato

7. Bekreftelse og underskrift

Bevillingssøkers underskrift, ev. firmastempel

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser 
i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Søknaden må være kommunen i hende i god tid før arrangementet. 
Ufullstendige søknader vil bli returnert

5. Ønsket skjenking Inne Ute

Alkoholholdig drikk gruppe 1 
(over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 2 
(over 4,7 vol.prosent og under 22 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 3 
(mellom 22 vol.prosent og 60 vol.prosent)

Type arrangement, f.eks. julebord, jubileum, avslutning etc. Nevn målgruppe/aldersgrense, planer for vakthold osv.

6. Opplysninger om arrangementet
Vil det bli servert mat?

Vil det bli servert mat?

Vil det bli servert mat?

Vil det avkreves betaling for arrangementet?

Vil det avkreves betaling for arrangementet?

Vil det avkreves betaling for arrangementet?

Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Fra dato

Forventet ant. personer

Fra dato Til dato Forventet ant. personer

Til datoFra dato

Til dato Forventet ant. personer
Ja Nei

NeiJa

NeiJa

NeiJa

NeiJa

NeiJa

Beskriv
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Det skal betales bevillingsgebyr til kommunen, ref. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk kap. 6  
3. Skjenkeansvarlig og stedfortreder (må være fylt 20 år)
1. Bevillingssøker
Søknaden gjelder
(jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27)
Søknad om skjenkebevilling
for en bestemt anledning
Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet?  (jf. alkoholforskriften kap. 8)
2. Kontaktperson (gjelder dersom søker er et firma, forening e.l.)
4. Arrangementsstedet
Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til skjenkestedets størrelse.
Sted, dato
7. Bekreftelse og underskrift
Bevillingssøkers underskrift, ev. firmastempel
Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser
i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.
Søknaden må være kommunen i hende i god tid før arrangementet.
Ufullstendige søknader vil bli returnert
5. Ønsket skjenking
Inne
Ute
Alkoholholdig drikk gruppe 1
(over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent)
Alkoholholdig drikk gruppe 2
(over 4,7 vol.prosent og under 22 vol.prosent)
Alkoholholdig drikk gruppe 3
(mellom 22 vol.prosent og 60 vol.prosent)
Type arrangement, f.eks. julebord, jubileum, avslutning etc. Nevn målgruppe/aldersgrense, planer for vakthold osv.
6. Opplysninger om arrangementet
Vil det bli servert mat?
Vil det bli servert mat?
Vil det bli servert mat?
Vil det avkreves betaling for arrangementet?
Vil det avkreves betaling for arrangementet?
Vil det avkreves betaling for arrangementet?
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